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7 أيار الروسي في كازاخستان يُسقط مخطّط ضّم واشنطن ألوكرانيا!
 محمد صادق الحسيني

 »الركن الشديد 2«

أهداف ورسائل المناورة المشتركة الثانية للفصائل الفلسطينية بالنسبة للمحتلين

 كّل الوقائــع الميدانيــة فــي أوكرانيــا تشــي بــأّن 
واشــنطن تــراوغ وتحتــال علــى الــرأي العــام لكســب 
لالنقضــاض  المناســبة  اللحظــة  لتأتــي  الوقــت 
علــى أوكرانيــا بحجــة خطــر االجتيــاح الروســيّ لهــا 

واليكــم الوقائــع كمــا هــي:
ــي،  ــي األميرك ــو” االلكترون ــع “بوليتيك نشــر موق
الوطنــي  األمــن  يوميــات  وحــدة:  اعدّتــه  تقريــراً 
)National Security Daily(، بالتعــاون مــع جهــات 
اســتقصائية أميركيــة متخصصــة أخــرى، حســب مــا 
جــاء فــي التقريــر نفســه، نشــر هــذا الموقــع بتاريــخ 

ــي: ــا يل ــه م ــًا جــاء في ــًا مهم 2022/1/11 تحقيق
أواًل: إّن لــدى الرئيــس األميركــي، جــو بايدن، 
خطــة لتقديــم أســلحة بقيمــة 200 مليــون دوالر 
ألوكرانيــا، بشــكل عاجــل، فــي نهايــة شــهر 2021/12. 
ــى الكونغــرس  ــم تعــرض عل واّن هــذه الخطــة ل
ــة،  ــا حســب األصــول األميركي ــي، إلقراره األميرك
وانمــا تــمّ إبــالغ الكونغــرس بهــا خــالل جلســة 
الرئيــس  فريــق  أبلــغ  حيــث  ســرية،  اســتماع 
الملحــة  الضــرورة  بــاّن  األميركــي  الكونغــرس 
وغيــر المســبوقة لذلــك )تزويــد أوكرانيــا بهــذه 
ــم هــذه المســاعدة  ــد حتَّمــت تقدي األســلحة( ق
الدفــاع  وزارة  مخــزون  ومــن  طــارئ  بشــكل 
األميركيــة الــى دولــة تعيــش مأزقــًا. )هــذا يعنــي 
اّن الصفقــة ليســت بحاجــة الــى موافقــة مســبقة 

ــة(. ــع عادي ــة بي ــا ليســت صفق لكونه
علمــًا اّن هــذه المعلومــات قــد نشــرت علــى موقــع: 
 Defense Security Cooperation Agency
فــي  متخصصــة  رســمية  وكالــة  وهــي  األميركيــة، 
شــؤون التعــاون األمنــي الدفاعــي، مــا يضفــي مزيــدًا 
مــن المصداقيــة علــى محتــوى التقريــر الــذي نشــره 

موقــع “بوليتيكــو” االلكترونــي األميركــي.
قــد  األوكرانــي  للرئيــس  مستشــاراً  إن  ثانيــًا: 
 ،Paul Mcleary تحــدث الــى الســيد پول ماكالريــن
مــن محللــي موقــع بوليتيكــو، وابلغــه بــاّن المســاعدة 
العســكرية األميركيــة ألوكرانيــا تتضمّــن منظومــات 
رادار أميركيــة وتجهيــزات )عســكرية طبعــًا( بحريــة 
التــي  األولــى  المــرة  ليســت  هــذه  اّن  وأضــاف 
يســتخدم فيهــا الرئيــس بايــدن ســلطاته لتقديــم 

المســاعدة ألوكرانيــا، حيــث قــام بذلــك ســابقًا.
بــاّن  قائــاًل  األوكرانــي  المستشــار  وأردف 
أعلــى  وعلــى  ُأبلغــت،  قــد  األوكرانيــة  الســلطات 
المســتويات، مــن قبــل الطــرف األميركــي، بموضوع 
هــذه المســاعدة قبــل شــهر مــن اآلن، ايّ فــي شــهر 

2021/12، حســب موقــع “بوليتيكــو”.
ــًا  ــاّن ناطق ــاًل ب ــع قائ ــر الموق ــع تقري ــًا: وتاب ثالث
موقــع  أبلــغ  قــد  األميركيــة  الخارجيــة  باســم 
الدفاعيــة  المســاعدات  توريــد  اّن  “بوليتيكــو” 

االســابيع  خــالل  ألوكرانيــا سيســتمر  األميركيــة 
واألشــهر المقبلــة، وذلــك عبــر مجموعــة مــن اآلليات 
)فــي واشــنطن(  وعلــى رأســها مــا يطلــق عليــه 
 The( اســم: مبــادرة المســاعدة األمنيــة ألوكرانيــا

.)Ukraine Security Assistance
وهــذا، يعنــي فــي تقديرنــا، اّن األمــر يتعلــق 

أوكرانيــا،  لتســليح  متكامــل،  أميركــي  بمخطــط 
دولــة  أوكرانيــا  واقــع يجعــل  أمــر  تمهيــدًا لخلــق 
عضــوًا فــي حلــف شــمال االطلســي، حتــى دون 
األمــر  الحلــف،  لهــذا  رســميًا  االنضمــام  إعــالن 
مباشــرًا  وأمنيــًا  عســكريًا  تهديــدًا  يخلــق  الــذي 
ــاء قواعــد  لألمــن القومــي الروســي، مــن خــالل بن
ــد، وهــو مــا تقــوم  عســكرية أطلســية فــي هــذا البل
ــن  ــرب م ــهر، بالق ــذ أش ــة من ــوات البريطاني ــه الق ب
بــاس،  الــدون  منطقــة  فــي  التمــاس  خطــوط 
جنــوب شــرق أوكرانيــا، الــى جانــب إجــراءات دمــج 
القــوات المســلحة األوكرانيــة فــي هيكليــات حلــف 
شــمال األطلســي، التــي تســير علــى قــدم وســاق، 
مــن خــالل مواصلــة عمليــات تســليح هــذه القــوات 
باألســلحة األميركيــة واألوروبيــة، وجعــل أوكرانيــا 
نقطــة ارتــكاز أساســيّة لتوســيع الحلــف، ليشــمل 
دواًل أخــرى، مــن الجمهوريات الســوفياتية الســابقة، 
ــي  ــي الدول ــدوان اإلرهاب ــه الع ــا يشــهد علي ــو م وه
الشــامل ضــدّ جمهوريــة كازاخســتان مؤخــراً، الــذي 
تــمّ التخطيــط لــه فــي غرفــة عمليــات أميركيــة 
أطلســية “إســرائيلية” فــي كييــف، وأشــرفت علــى 
تنفيــذه غرفــة العمليــات الميدانيــة، فــي عاصمــة 

كازاخســتان االقتصاديــة، مدينــة المــا – اتــا.
اإلعــالن  الــى  االشــارة  تجــب  وهنــا  رابعــًا: 

الرســمي، الــذي صــدر عــن مكتــب الخدمــة الصحافيــة 
لــوزارة الدفــاع األوكرانيــة، بتاريــخ 2022/1/12، والــذي جــاء 
األميركييــن: العســكريين  المستشــارين  “اّن  فيــه: 

ـ كريس ريزو.
ـ تود براون.

قــد بــدءا العمــل فــي إدارة السياســة الدفاعيــة، 

بــوزارة الدفــاع األوكرانيــة، وبشــكل دائــم اعتبــارًا 
مــن 2022/1/11 “، حســب مــا ورد فــي تغريــدة لمكتــب 
الخدمــة الصحافيــة اعــاله علــى منصــة فيــس بــوك.

اي اّن السياســة الدفاعيــة األوكرانيــة أصبحــت 
)حلــف  أميركييــن  عســكريين  قبــل  مــن  تــدار 
أطلســي( وليــس مــن قبــل وزيــر الدفــاع األوكرانــي. 

ــات: ــي اّن عملي ــذي يعن ــر ال األم
ـ إعادة الهيكلة للقوات المسلحة األوكرانية.

ـ إعادة تسليح هذه القوات.
“السياســة  لـــ  الرســمي  التخطيــط  ـ 
الدفاعيــة  االســتراتيجية  ووضــع  الدفاعيــة”، 
العملياتــي  التخطيــط  جانــب  الــى  للبــالد، 
مــن  يُــدار بشــكل مباشــر  أصبــح  التكتيكــي، 
قبــل القيــادة العســكرية األميركيــة، التــي تتولــى 
اإلشــراف علــى عمليــات الجيــوش األميركيــة 
.EUROCOM تســمّى  والتــي  أوروبــا،  فــي 
خامســًا: مــن هنــا فــإّن الواقــع الميدانــي، علــى 
حــدود أوكرانيــا الجنوبيــة الشــرقية، فــي منطقــة 
ــدة  ــًا، الممت ــرقية ايض ــا الش ــاس، وحدوده ــدون ب ال
مــن شــمال منطقــة الــدون بــاس وحتــى نقطــة 
البيضــاء،  روســيا  جمهوريــة  مــع  الحــدود،  التقــاء 
المناطــق  هــي  أوكرانيــا،  شــرق  شــمال  أقصــى 
لألســلحة  عســكريًا،  تحديــدًا  تشــهد  التــي 

والقــوات المســلحة، مضافــة الــى ذلــك الحشــود 
العســكرية البولنديــة األطلســية الضخمــة، علــى 
)مــع  الغربيــة  البيضــاء  روســيا  جمهوريــة  حــدود 
بولنــدا( بحجــة مواجهــة موجــات الهجــرة “غيــر 
الشــرعية”. تمهيــدًا لشــنّ اعتــداءات هجينــة، ضــدّ 
جمهوريتــي دونيتســك ولوغانســك، المتحالفتيــن 
ــا، وضــدّ روســيا  ــوب شــرق أوكراني مــع روســيا، جن

البيضــاء فــي الشــمال.
الواليــات  بــاّن  التذكيــر  مــن  بــدّ  كمــا ال 
مواصلــة  إطــار  وفــي  قامــت  قــد  المتحــدة، 
عمليــات الحشــود العســكرية الضخمــة نفســه، 
ضــد روســيا االتحاديــة وروســيا البيضــاء، حســب 
ومركزهــا  الحــرة”  “أوروبــا  إذاعــة  أعلنــت  مــا 
كمحطــة   ،1٩4٩ ســنة  إنشــائها  منــذ  برليــن، 
دعائيــة ضــد االتحــاد الســوفياتي، نقــول حســب 
ــأّن  ــخ 2021/12/11، ب ــة بتاري ــت هــذه اإلذاع ــا أعلن م
ــول  ــون )ق ــدات البنتاغ واشــنطن وحســب تأكي
)إيميــل(  الكترونيــة  رســالة  عبــر  اإلذاعــة(، 
تســلمتها اإلذاعــة مــن البنتاغــون، قــد ســلمت 
ــخ )منصــات إطــالق(  ــا منظومــات صواري أوكراني
مضــادة للــدروع / عــدد ثالثــون منصــة / مــع مئــة 
ــك  ــن، وذل ــراز جاكلي ــن ط ــًا، م ــن صاروخ وثماني

فــي شــهر 2021/10.
ومــن الضــروري ايضــًا اإلشــارة الــى مــا نشــرته 
أكــدت  2021/12/22، حيــث  بتاريــخ  “رويتــرز”،  وكالــة 
تدريبــات  األوكرانــي  الجيــش  تنفيــذ  الوكالــة 
األميركــي،  الجيــش  مــع  مشــتركة  عســكرية، 
ومســتخدمة صواريــخ جافليــن األميركيــة المضــادة 
للــدروع، وذلــك بالقــرب مــن خطــوط التمــاس فــي 

منطقــة الــدون بــاس المضطربــة.
ــة الحشــد العســكري،  ــدّى مرحل ــا يتع ــو م وه
المســبق  التطبيــق  مرحلــة  الــى  روســيا،  ضــدّ 
لخطــط الهجــوم األميركيــة األطلســية، ضــد حلفــاء 
روســيا فــي جنــوب شــرق أوكرانيــا. وهــذا يعنــي اّن 
مــن يقــوم بالترشــيد الواســع النطاق واالســتعدادات 
العملياتيــة، لشــن عــدوان مســلح، هــي الواليــات 
المتحــدة وليســت روســيا، علــى عكــس مــا تطرحــه 

ــة. ــة اإلعــالم الغربــي المضلل آل
سادســًا: وفــي إطــار مواصلــة الحشــد والتســليح 
العســكريين، مــن جانــب الواليــات المتحــدة وحلــف 
فقــد  وحلفائهــا،  روســيا  األطلســي، ضــدّ  شــمال 
 ،)Peeter Kuimet( صــرّح الســيد بيتــر كيميــت

“مديــر قســم التعــاون الدولــي فــي وزارة الدفــاع 
االســتونية، خــالل مقابلــة إذاعيــة لــه، مــع اذاعــة: 
باالنجليزيــة،  الناطقــة  االســتونية   ERR News
ــددًا  ــالده ســتقدم ع ــة ب ــخ 2021/12/30، اّن حكوم بتاري
المســاعدات  مــن  كجــزء  الثقيلــة،  المدافــع  مــن 

العســكرية ألوكرانيــا.
وأضــاف الســيد بييتــر كويميــت قائــاًل، فــي 
المقابلــة اإلذاعيــة المذكــورة نفســها أعــاله، ان هــذه 

المســاعدة ستشــمل:
ــة  ــزر، الماني ــن طــراز هاوت ــدان، م ــع مي ـ مداف
الصنــع، عيــار 122 ملــم، عــدد / 42 مدفعــًا / مــع 
وهــي  طبعــًا.  األخــرى  والمســتلزمات  الذخائــر 
لــواء  فــي  مســتخدمة  كانــت  التــي  المدافــع 
المشــاة الثانــي فــي الجيــش األســتوني )االســم 
الرســمي هــو: قــوات الدفــاع االســتونية علــى 
وقــوة  اإلســرائيلي”،  الدفــاع  “جيــش  شــاكلة 

الدفــاع األلمانيّــة فــي عهــد أدولــف هتلــر.
اللــواء  فــي  المدافــع،  هــذه  محــّل  وســيحّل 
صناعــة  مــن   ،Thunder  –  ٩  Kمدافــع المذكــور 
الدبلوماســي  أكــد  مــا  الجنوبيــة، حســب  كوريــا 
 / ستويتشيســكو  كالــيپ  الســابق:  االســتوني 
مركــز  حاليــًا  يــرأس  الــذي   ،Kalev Stoicescu
 International( :أبحــاث الدفــاع واألمن االســتوني
.centere for defense and Security )ICDS
وتابــع الديبلوماســي الســابق، خــالل برنامــج 
العســكرية  المســاعدات  بــاّن  اســتوني،  إذاعــي 
المقدمــة ألوكرانيــا لــم تقتصــر علــى اســتونيا، وإنمــا 
شــملت ايضــًا كاًل مــن الواليــات المتحــدة والمانيــا 

ــا. ــا وليتواني ــدا وبريطاني ــدا وبولن وكن
ســابعًا: اّن جميــع الحقائــق، التــي ذكــرت آنفــًا، 
ــة  ــاّن الحمل ــدع مجــااًل للشــك، ب ــا ال ي ــد، بم تؤك
المفبركــة،  األطلســية  األميركيــة  اإلعالميــة 
حــول حشــود عســكرية روســية ضخمــة، علــى 
حــدود أوكرانيــا الشــرقية، تمهيــدًا لغــزو القــوات 
ــة،  ــة وصوتي ــل دخاني ــا، إنمــا هــو قناب الروســية له
للتغطيــة علــى االســتعدادات العســكرية األوروبيــة 
األميركيــة، التــي أشــرنا اليهــا ســالفًا، اســتعدادًا 
لتنفيــذ اعتــداءات متعــددة األشــكال والوســائل، 

ــا. ــيا وحلفائه ــدّ روس ض
ــة  ــام بأي ــة للقي ــا الني اذ اّن روســيا ليســت لديه
ــا، وال ضــدّ ايّ  ــات عســكرية، ال ضــدّ أوكراني عملي
البعيــدة عنهــا.  او  الــدول المجــاورة لروســيا  مــن 

حيــث ان تغييــر الوضــع فــي أوكرانيــا، وبالتالــي 
قلــب موازيــن القــوى فــي أوروبــا الوســطى بأكملهــا، 
هــي مهمــة ســيقوم بتنفيذهــا الشــعب األوكرانــي 
الزمــرة  قريبــًا إلســقاط  والــذي ســيهب  بنفســه، 
االنقــالب  منــذ  أوكرانيــا  تحكــم  التــي  النازيــة 
ــادت  ــي ق ــام 2014، والت ــوى، ع ــذه الق ــه ه ــذي نفذت ال
واقتصاديــة  سياســية  أزمــة  الــى  والعبــاد  البــالد 
غيــر مســبوقة، أدّت الــى ســحق الطبقــات الفقيــرة 
وإيصــال  األوكرانــي  الشــعب  مــن  والمتوســطة 
البــالد الــى حافــة الهاويــة، وتقويــة التيــارات النازيــة 

الخطيــرة والمتحجــرة فــي أوكرانيــا.
الســلطات  ســماح  ذلــك  علــى  دليــل  وخيــر 
األوكرانيــة المعنيــة بتنظيــم مظاهــرة نازيــة فــي 
العاصمــة كييــف، بتاريــخ 2021/12/31، بمناســبة عيــد 
ميــالد الزعيــم النــازي األوكرانــي، ســتيفان بانديــرا، 
عميــل هتلــر الــذي قاتــل الــى جانــب القــوات النازيــة 

ــة. ــة الثاني ــي الحــرب العالمي ف
هــذه المظاهــرة التــي نظمهــا: القطــاع األيمــن، 
وهــو حــزب نــازي أوكرانــي، يقــوده النــازي الجديــد: 
اندريــه تاراســينكو، الــذي دعــا عالنيــة لمحاربــة 
روســيا علــى الجبهــة، ومــا رافــق ذلــك مــن صمــت 
تــامّ، مــن قبــل الســلطات، وهــو مــا يعنــي موافقتهــا 
والمدعومــة  المشــبوهة  التحــركات  هــذه  علــى 

ــًا. ــًا وأوروبي أميركي
األوكرانييــن  القومييــن  زعيــم  اّن  علمــًا 
مــن  اعتقــل  قــد  بانديــرا،  ســتيبان  النازييــن، 
المانيــا  فــي  الغربــي  التحالــف  قــوات  قبــل 
وقــد  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  بعيــد  الغربيــة 
ــليمه  ــوفياتيًا لتس ــًا س ــوات طلب ــك الق ــت تل رفض
للســلطات الســوفياتية، لمحاكمتــه علــى حرائــق 
القتــل والتعذيــب، التــي مارســها ضــدّ الشــعب 
األوكرانــي خــالل الحــرب. وبــداًل عــن ذلــك بــدأت 
الســلطات األميركيــة بالتعــاون معــه ضــدّ االتحــاد 

وفاتــه. الســوفياتي حتــى 
علــى  األوكرانــي  الشــعب  انتصــار  فــاّن  اذن، 
هــذه الزمــرة النازيــة، التــي تحكــم كييــف حاليــًا، 
ــن  ــًا جــداً. ول ــة ســتتحقق قريب ــة تاريخي هــو حتمي
تحتــاج روســيا التخــاذ ايــة إجــراءات عســكرية ضــدّ 
أوكرانيــا، كمــا تدّعــي واشــنطن وبروكســل )الناتــو(. 
فالثمــرة ناضجــة وستســقط علــى المائــدة الروســية 
كمــا ســقطت ثمــرة كازاخســتان مؤخــراً. األمــر الذي 
ســيضع حــدًا لعبــث واشــنطن واذنابهــا األوروبيــون 
مــن  ويقلــص  العالمييــن  واالســتقرار  بالســلم 
الهيمنــة األميركيــة، ليــس علــى أوروبــا فحســب 

ــي ايضــًا. ــد الدول ــى الصعي وانمــا عل
ولنــا فــي نتائــج المغامــرة األميركيــة األطلســية 

فــي كازاخســتان خيــر دليــل وأحــدث مثــال.

 أطلقــت غرفــة العمليــات المشــتركة لفصائــل 
األول/ كانــون   30 فــي  الفلســطينية،  المقاومــة 
بعنــوان  مشــتركة  منــاورة  أول   ،2020 ديســمبر 
»الركــن الشــديد 1«، والتــي حملــت عــددًا مــن 
الرســائل إلــى الصديــق والعــدو علــى حــدٍ ســواء.

ــاورة فــي وقــت تصاعــدت  وجــاءت هــذه المن
الفلســطينيين  االحتــالل ضــد  اعتــداءات  فيــه 
بحلــول نهايــة عــام 2020 بشــكل ملحــوظ فــي 
جميــع أنحــاء األراضــي المحتلــة، وخاصــًة فــي 
الفلســطينيون  بعــث  وهكــذا،  غــزة.  قطــاع 
ــتعدون  ــم مس ــالل بأنه ــة لالحت ــالة واضح برس

مواجهــة عســكرية. أي  فــي  للدخــول 

رسائل أول مناورة مشتركة لفصائل 
المقاومة الفلسطينية

أطــراف  لــكل  المنــاورة  هــذه  رســائل  مــن 
العســكري  التنســيق  أن  والعالــم،  المنطقــة 
للمقاومــة قــد تقــدم إلــى درجــة أن غرفــة العمليــات 
تجــري  الفلســطينية  للفصائــل  المشــتركة 

الغرفــة. هــذه  شــكل  علــى  مناوراتهــا 
وهــي  المنــاورة،  هــذه  مثــل  إطــالق  كان 
األولــى مــن نوعهــا باســتخدام صواريــخ أرض - 
بحــر وطائــرات المقاومــة بــدون طيــار، بمثابــة 
ــدرات العســكرية  ــي الق ــدة ف ــة جدي ــة لمرحل بداي
نتائجهــا بوضــوح  والتــي ظهــرت  الفلســطينية، 
ــو 2021. ــي ماي ــدس« ف ــة ســيف الق خــالل »معرك

ــل الفلســطينية  ــث اســتهدفت كل الفصائ حي
والمســجد  القــدس  عــن  ودفاعــًا  مجتمعــًة 
ــا  ــي بصواريخه ــان الصهيون ــع الكي ــى، مواق األقص
ــة. ــة« للصهاين ــة الحديدي ــرت أســطورة »القب ودم

أرضيات إجراء مناورة »الركن الشديد 2«
ــا  بعــد انتهــاء الحــرب التــي اســتمرت 12 يومً
عســكرية  هزائــم  ألحقــت  والتــي  غــزة،  فــي 
وأمنيــة واســتخباراتية كبيــرة بكيــان االحتــالل، 
متوتــرًا.  المحتلــة  األراضــي  فــي  الوضــع  ظــل 
وبينمــا يعتــرف الصهاينــة صراحــًة بأنهــم ليســوا 
صعــدوا  فقــد  جديــدة،  حــرب  أليــة  مســتعدين 
مــن عدوانهــم علــى الفلســطينيين فــي القــدس 

المحتلــة والضفــة الغربيــة.

فــي المقابــل، أكــدت المقاومــة الفلســطينية، 
أنهــا مســتعدة  علــى عكــس پيــان االحتــالل، 
جميــع  عــن  للدفــاع  جديــدة  حــرب  لخــوض 
االستشــهادية  والعمليــات  الفلســطينيين. 
األخيــرة فــي الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلــة، 
والتــي اســتمرت فــي األســابيع األخيــرة، هــي 
انفجــار  مــن  الصهيونــي  للقلــق  آخــر  ســبب 

المحتلــة. فلســطين  فــي  األوضــاع 
الصهاينــة  كثــف  فقــد  الصــدد،  هــذا  وفــي 
علــى  الغاشــم  وعدوانهــم  الجنونيــة  أعمالهــم 
الفلســطينيين فــي مختلــف المجــاالت. ومــن بيــن 
العوامــل التــي تثيــر الغضــب الفلســطيني، تعذيــب 
وســوء معاملــة األســرى والســجناء الفلســطينيين 
اليومــي  واالقتحــام  االحتــالل،  ســجون  فــي 
للمســتوطنين الصهاينــة لبيــوت الفلســطينيين.
الســلطة  دعــم  أدى  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الصهيونــي،  الكيــان  لجرائــم  الفلســطينية 
عــن  الكشــف  فــي  الكيــان  لهــذا  والتجســس 
للفلســطينيين،  االستشــهادية  العمليــات 
إلــى زيــادة تراجــع موقــع هــذه المنظمــة لــدى 
الفلســطينيين. فــي الوقــت نفســه، تــزداد ثقــة 
والتــي  المقاومــة،  فــي  الفلســطيني  الجمهــور 
تصاعــدت بشــكل ملحــوظ منــذ االنتصــار فــي 

القــدس. ســيف  معركــة 
ــض  ــن بع ــات بي ــع العالق ــك، أدى تطبي كذل
ــي والتنســيق  ــان الصهيون ــة والكي ــدول العربي ال
ــأس الفلســطينيين  ــى ي ــان، إل ــع الكي ــي   م األمن
والشــعب  للقضيــة  عربــي  م  ـ دعـ أي  مــن 
الخيــار  هــي  المقاومــة  عتبــار  وا الفلســطيني، 
وباإلضافــة  حقوقهــم.  ن  ـ ـ ع للدفــاع  الوحيــد 
إلــى الشــعب، توصلــت مختلــف المجموعــات 

ة. ـ النتيجـ نفــس  إلــى  الفلســطينية 
وبالتالــي، بإلهــام مــن نتائــج معركــة ســيف 
عســكرية  مواجهــة  انــدالع  واحتمــال  القــدس، 

جديــدة مــع المحتليــن فــي عــام 2022، تقــوم الفصائــل 
ــر. الفلســطينية بالتنســيق العســكري بشــكل أكب

للمنــاورة  الرئيســية  والرســائل  األهــداف 
الفلســطينية للفصائــل  الثانيــة  المشــتركة 

فــي هــذا الســياق، أعلنــت غرفــة العمليــات 
الفلســطينية،  المقاومــة  لفصائــل  المشــتركة 
مؤخــرًا، عــن إطالقهــا تمرينًــا جديــدًا يســمى 
»الركــن الشــديد 2«، وهــو التمريــن المشــترك 
الثانــي لهــذه الفصائــل بعــد »الركــن الشــديد 1«، 

والــذي تــم إجــراؤه فــي كانــون األول 2020.
ــات المشــتركة  ــة العملي ــان غرف وجــاء فــي بي
هــذه  إن  الفلســطينية،  المقاومــة  لفصائــل 
المنــاورة تهــدف إلــى زيــادة الكفــاءة والجاهزيــة 
ــات  ــل المقاومــة، لمواجهــة التحدي ــة لفصائ القتالي

المختلفــة. والتهديــدات 
باســم  المتحــدث  حمــادة«  »محمــد  وقــال 
حركة المقاومة اإلســالمية الفلســطينية)حماس(، 
عــن األهــداف واألنشــطة المشــتركة للمنــاورة: 
»تأتــي هــذه التدريبــات فــي إطــار جهــد مشــترك 
ــار إيصــال  ــي إط ــل الفلســطينية، وف ــن الفصائ بي
هــذه الرســالة الواضحــة إلــى الكيــان الصهيونــي 
المحتــل، بــأن الشــعب الفلســطيني وقــف دائمــًا 
فــي وجــه العــدو الصهيونــي، وأن فلســطين غيــر 
قابلــة للتجزئــة. ونحــن أيضًــا علــى اســتعداد تــام 

ــع الســيناريوهات«. لجمي
فــإن  حمــاس،  باســم  المتحــدث  وحســب 
المشــتركة  الغرفــة  مــن  األساســي  الهــدف 
بيــن  الفنيــة  الخبــرات  تبــادل  هــو  ومناوراتهــا، 
الفــروع العســكرية للفصائــل الفلســطينية، حيــث 
تقــدم كل مجموعــة أحــدث بياناتهــا وتجاربهــا 
فــي آخــر مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج مــن حيــث 

والتكنولوجيــا. التخطيــط 
مجــاالت  فــي  الخبــرات  تبــادل  أن  كمــا 
واالتصــاالت  الهندســة  أهمهــا  مــن  عديــدة 

واإلنترنــت، وتحقيــق دقــة عاليــة فــي التنســيق 
الميدانــي بيــن مختلــف الفصائــل الفلســطينية، 
ــج  ــذ البرام ــي تنفي ــود واإلســراع ف ــل الجه وتكام
لهــذه  األخــرى  األهــداف  مــن  المتخصصــة، 
فــي  الفلســطينية  الفصائــل  لتصــل  المنــاورة، 

ــوة  ــن الق ــاٍل م ــتوى ع ــى مس ــاف إل ــة المط نهاي
المحتــل. العــدو  مواجهــة  فــي  والصمــود 

المحللــون  يقــول  ذلــك،  غضــون  فــي 
هــي  المنــاورة  إن  الفلســطينيون  العســكريون 
ألي  الفلســطينية  الفصائــل  الســتعداد  اختبــار 
ــل. ــة مــع العــدو المحت مواجهــة عســكرية محتمل
هــذه  مثــل  إجــراء  فــإن  ذلــك،  إلــى  إضافــًة 
ــان  ــؤولي الكي ــم مس ــض كل مزاع ــاورة يدح المن
الصهيونــي، بــأن قــدرات المقاومــة الفلســطينية 
ــر أن  ــرة، ويظه ــي الحــرب األخي ــد اســتهدفت ف ق
المقاومــة مــا زالــت تطــور القــوة العســكرية، وتزيــد 

ــذا المجــال. ــي ه ــا ف ــن خبراته م

المقاومة؛ الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين 
لمواجهة المحتلين

إضافــًة إلــى ذلــك، فــإن إجــراء المنــاورة الثانيــة 

المشــتركة بيــن الفصائــل الفلســطينية، يؤكــد 
أن جميــع أبنــاء هــذه األرض قــد توصلــوا إلــى 
اتفــاق جماعــي علــى صوابيــة خيــار المقاومــة، 
ــم  ــى منجزاته ــا عل ــم حفاًظ ــي اســتعادة حقوقه ف

والعســكرية. السياســية 

وفــي هــذا الصــدد، قــال المتحــدث باســم 
المنــاورات  إن  حمــادة،  محمــد  حمــاس 
العســكرية تضمنــت محــاكاة إطــالق صواريــخ 
تجريبيــة ومهاجمــة المبانــي والمواقــع، والدفــاع 
عــن مواقــع المقاومــة العســكرية والتجمعــات 
المدنيــة، حيــث تــم وضــع الخطــط الدفاعيــة. 
كمــا أن قضيــة األســرى الفلســطينيين وإطــالق 
العمــل  عــن  منفصلــًة  ليســت  ســراحهم، 

الفلســطينية. المقاومــة  لفصائــل  الميدانــي 
وحســب مســؤول حمــاس، فــي هــذا الســياق، 
تقــوم القــوات الفلســطينية فــي هــذه المنــاورة 
الصهيونــي  الپيــان  مــع  بريــة  بمحــاكاة حــرب 
المحتــل وأســر جنــود إســرائيليين، الســتخدامهم 

ــادل األســرى. ــف تب ــي مل ف
مــن  المشــتركة  العمليــات  غرفــة  تتكــون 
أي  العســكرية،  وفروعهــا  الفلســطينية  الفصائــل 

حركــة حمــاس - كتائــب عــز الديــن القســام، حركــة 
الجبهــة  القــدس،  ســرايا   - اإلســالمي  الجهــاد 
الشــعبية لتحريــر فلســطين - كتائــب الشــهيد 
أبــو علــي مصطفــى، حركــة فتــح - كتائــب شــهداء 
األقصى)لــواء الشــهيد نضــال العامــودي، جيــش 
جــودة،  أيمــن  الشــهيد  مجموعــات  العاصفــة(، 
كتائــب الشــهيد عبــد القــادر الحســيني، لجــان 
المقاومــة الشــعبية ـ كتائــب ناصــر صــالح الديــن، 
الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين - كتائــب 
المقاومــة الوطنيــة الفلســطينية، الجبهــة الشــعبية 
كتائــب   - العامــة(  فلســطين)القيادة  لتحريــر 
الليبراليــة  والحركــة  جبرائيــل،  جهــاد  الشــهيد 
الفلســطينية - كتائــب األنصــار وكتائــب المجاهــد.

أهمية المناورات الفلسطينية 
المشتركة

مــن النقــاط المهمــة فــي المنــاورات المشــتركة 
للفصائــل الفلســطينية، أن هــذه الفصائــل قــد أولــت فــي 
ــا أقــل لمســألة التدريبــات العســكرية  الســابق اهتمامً
المشــتركة، ومثــل هــذه المنــاورات قــد اقتصــرت علــى 
حــركات كبــرى مثــل حمــاس والجهــاد اإلســالمي. لكــن 
فــي المناورتيــن األخيرتيــن، شــاركت جميــع الفصائــل 

الفلســطينية بفروعهــا العســكرية.
ــل الفلســطينية  ــن الفصائ ــات بي وألن الخالف
المختلفــة كانــت دائمًــا أحــد األســباب الرئيســية 
فصائــل  حققــت  فقــد  بعــض خططهــا،  لفشــل 
المقاومــة اآلن تماســًكا داخليًــا ووحــدًة تعــد بأيــام 

ــي المســتقبل. ناجحــة ف
هــي  المنــاورة  أن  بمــا  أخــرى،  جهــة  مــن 
فــي  الرســمية  الجيــوش  ســمات  مــن  ســمة 
العالــم، والتــي تتــم بأهــداف محــددة فــي مواقــف 
مختلفــة، فــإن قيــام الفصائــل الفلســطينية بإجــراء 
مثــل هــذه المنــاورات تحــت الحصــار اإلســرائيلي، 
ــداء  ــع أع ــان وجمي ــذا الكي ــى ه ــالًة إل ــل رس يحم
المقاومــة، بــأن فلســطين تتحــول إلــى جيــش 
قــوي، وكمــا أثبتــت نتائــج معركــة ســيف القــدس، 
فــإن المرحلــة التاليــة مــن المواجهــة الفلســطينية 
ــًة بالصدمــة والمفاجــأة  ــة، ســتكون مليئ الصهيوني

الوقت للكيــان اإلســرائيلي.
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